
Digitális HD műholdvevő

RÖVID FELHASZNÁLÓI
KÉZIKÖNYV

Részletes felhasználói kézikönyv minden funkcióval és
magyarázattal, amit honlapunkról tölthet le.

Látogasson el a honlapunkra.
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1.1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Ez a készülék megfelel a nemzetközi biztonsági előírásoknak.

• Az üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági
utasításokat, és tartsa a használati utasítást könnyen elérhető
helyen.

• Tartsa be a figyelmeztetéseket a készüléken és a használati
utasításban leírtaknak megfelelően.
• Soha ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használjanak
elektromos készülékeket.

Környezeti feltételek: Védje a készüléket a nedvességtől és ne tegye
ki közvetlen napfénynek. Nyílt tűzforrásokat, például égő gyertyákat
nem szabad a készülékre helyezni. Ne tegye a vevőkészüléket olyan
területekre, ahol nincs elegendő szellőzés. Hagyjon szabadon helyet a
készülék tetejétől legalább 10 cm-re, a készülék oldalától pedig
legalább 5 cm távolságra, hogy
a keletkező hő szabadon áramolhasson. Ne helyezzen folyadékkal
töltött tárgyakat, pl. vázákat a készülékre. Kerülje az idegen testek és
folyadékok behatolását a készülékbe. Ne tegye ki a készüléket csöpögő
vagy fröccsenő víznek.

Tápegység: Csak akkor csatlakoztassa a rádióerősítőt az
áramforráshoz, ha teljesen bekötötte. Kerülje a konnektor, a
tápvezetékek vagy a tápegység túlterhelését. Ez tüzet vagy áramütést
okozhat. Húzza ki a hálózatból, ha hosszabb ideig nem használja: Ha
az egység hosszabb ideig felügyelet nélkül van (pl. ünnepek alatt) akkor
teljesen le kell választania a hálózatról.
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Villámvédelem: A vevő védelme érdekében villámlás közben kapcsolja
ki, és húzza ki a hálózati csatlakozót és az antennakábelt. Ez megvédi a
vevőt a túlfeszültség okozta sérülésektől. Perifériák csatlakoztatása:
Húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból, mielőtt az antennákhoz,
tévékészülékekhez és más eszközökhöz csatlakoztatja vagy leválasztja a
kábeleket.
Telepítés: A gumilábak színváltozásokat okozhatnak a bútorfelületen. Ha
szükséges, helyezze a készüléket megfelelő felületre.
HIBÁK: Ha a hálózati kábel vagy a készülék megsérül, azonnal húzza ki a
hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból. Soha ne próbálja meg maga
kinyitni vagy megjavítani a készüléket.
Elemek: Gyermekek a szájukba vehetik az elemeket és lenyelhetik
azokat. A szivárgó elemek tönkre tehetik a távirányítót. Ha hosszabb ideig
nem használja a távirányítót, vegye ki belőle az elemeket.
Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon: Csak eredeti
alkatrészeket vagy eredeti tartozékokat használjon, ezzel megóvhatja a
készüléket a sérüléstől. Ennek a figyelmeztetésnek a be nem tartása
érvényteleníti a készülék garanciáját. Minden beavatkozást és javítást
csak szakképzett szakember végezhet!
Rendeltetésszerű használat: A digitális vevőt digitális TV vagy
rádióműsorok fogadására használják a magánszektorban. Kizárólag a
megadott célra szolgál, és csak erre a célra használható. Ez magában
foglalja a kézikönyvben szereplő összes információ, különösen a biztonsági
előírások betartását. Bármely más felhasználás nem megfelelőnek
tekinthető, és anyagi kárhoz, esetleg személyi sérüléshez vezethet. A
gyártó nem vállal felelősséget károkért vagy sérülésekért. Ez azt is jelenti,
hogy a vevő összeszerelésével, csatlakoztatásával, üzemeltetésével,
tisztításával vagy elkülönítésével foglalkozó személyek elolvasták a
készülék teljes felhasználói kézikönyvét a rendeltetésszerű használat
biztosítása érdekében. Erre a célra őrizze meg a kézikönyvet.

1.2. ÁRTALMATLANÍTÁS

Információk a használatról az Európai Unióban használó
személyeknek (magánfelhasználók): A használt elektromos és
elektronikus berendezéseket külön kell megsemmisíteni a környezetbarát
újrahasznosítás érdekében.
Ezeket a termékeket vissza kell küldeni a kĳelölt gyűjtőhelyekre. Az
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ártalmatlanítás a végfelhasználó számára ingyenes! Kérjük, érdeklődjön a
helyi hatóságnál, hogy hol ártalmatlaníthatja ezeket a termékeket. Ha a
termék akkumulátorral van felszerelve, akkor a termék kiadása előtt ki kell
venni azokat, és külön kell megsemmisíteni.

Információk a használatról az Európai Unión kívüli felhasználónak
(magánfelhasználás):

Ha ártalmatlanítani kívánja ezt a terméket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a
helyi hatóságokkal az országában a környezetbarát ártalmatlanítással
kapcsolatos információkért. A termék illetékes hatósághoz történő
benyújtása elősegíti a termék környezetbarát ártalmatlanítását.

1.3. KÖRNYEZETVÉDELEM

A már nem szükséges csomagolás és csomagolási
segédeszközök újrahasznosíthatók, és mindig újra
feldolgozhatók.
A használt elemeket nem szabad háztartási hulladékba
dobni. Ezeket gyűjtőponton kell átadni. A gyűjtőpontokkal
kapcsolatos információk a helyi önkormányzattól
származnak.
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2.1 ELŐLAP / HÁTSÓ PANEL / CSATLAKOZÁSOK

1 2 3 4 5

1. LED
2. Kĳelző
3. IR
4. Gombok▲ /▼
5. BEKAPCSOLÁS

Teljesítmény-és jeljelző
LCD kĳelző program és óra
Infravörös LED a távirányítónak
Programok közötti váltás -/ +
Váltás üzemmód / készenléti üzemmód
között

1 2 3 4 5 6

1. LNB IN: Antenna Kábelbemenet (műholdas antennától)
2. USB2.0: USB2.0 a tv-műsorok médialejátszási vagy -felvételi funkcióhoz* USB stick-
ig vagy külső merevlemezig
3. Koaxiális: Digitális hangkimenet
4. HDMI: Digitális videókimenet / HDMI kapcsolat
5. TV SCART: Videókimenet / Scart csatlakozás
6. DC12V: Külső tápellátás (12 Volt)

*Ez a funkció csak PVR-kompatibilis eszközökön aktív.
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3.1. TÁVIRÁNYÍTÓ
Ezzel a távirányítóval
vezérelheti készülékének
összes funkcióját:

POWER: Bekapcsolás
MUTE: Hang BE / KI
►II: Lejátszás / Szünet*
USB/■ : USB Menü / Stop funkció
● [REC]: Felvétel
INFO: Információ
►► : Következő
◄◄: Előző
►►: Tekerés előre
◄◄: Gyorsan vissza
FAV: Kedvencek
SAT: Műholdas lista
MENU: Beállítások
EXIT: Kilépés a menüből
◄ / ► Hangerő szabályozó
▲ / ▼ Menüben navigálás
+ / - Programváltás fel / le,

OK: Jóváhagyás
SUBTITLE: Felirat nyelv
TXT: Teletext / Videotext
RECALL: Utoljára megnézett

programok listája
Audio: Hang nyelve
Page +/- Oldal előre/ hátra

Számbillentyűzet a
programszám
megadásához vagy számok
menübe való beírásához

EPG Elektronikus műsorújság
TV/Radio Váltás TV és rádió között

7
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4.1. ELSŐ TELEPÍTÉS
Az ELSŐ TELEPÍTÉS a készülék első csatlakoztatásával
kezdődik.

Menü nyelv
Ehhez navigáljon a kívánt nyelvre a ▲ / ▼ gombokkal,
és erősítse meg az OK gombbal (az alapértelmezett
érték a 2 -es (német)).

Ekkor betöltődik az előre beállított programlista.

5.1. TELEPÍTÉS (ANTENNABEÁLLÍTÁSOK / PROGRAMKERESÉS)

A vevőkészülék megfelelő antennabeállításához és a programkeresés
elindításához nyomja meg a MENU gombot atávirányítón, és navigáljona▲/
▼gombbal a menübe.

Az OK gomb megnyomásával erősítse mega menüpontot. Most navigáljon
a ▲/▼gombokkal az Antenna SeGNGS menüpontig. Az OK gomb
megnyomásával erősítse mega menüpontot.

Most a▲/▼gombokkal felfelé éslefelé görgethet a következőmenüben:
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Műhold

Transponder

LNB típus

LNB Power

22 KHz

DiSEqC1.0

DiSEqC1.1

Motor

Scan mód

Keresés
indítás

Válassza ki a műholdat ◄ / ►
Válassza ki a transzpondert ◄ / ► ahol keresni szeretne a
programok között
Válassza ki azazLNB-típust: ◄ / ► Universal, 9750/10750,
5150/5750, 5750/5150, Unicable A-D, SCD2 A-H, 05150-11475,
Felhasználói egyágyas, Felhasználó
dual, dLNB = DiSEqC 2.0)
Válasszon LNB teljesítményt: ◄ / ► 13V/18V, 13V, 18V, 0V
Válassza ki a 22 KHz-es módot: ◄ / ► Automatikus, Be, Ki).
Válassza ki a ◄ / ► a DiSEqC beállításokat, ha több LNBs és a

DiSEqC1.0 kapcsolót használ:
Nincs, LNB1-4, Burst A / B, Autom.
Válassza ki a ◄ / ► a DiSEqC beállításait, ha több LNB-t és egy
DiSEqC 1.1 kapcsolót használ: Nincs, LNB1-16.

Ha külső sat motort /rotort használ, válassza ki a beállításokat a ◄/
►: DiSEqC 1.2, USALS, None

Válassza ki a ◄ / ► a keresési módot:
Minden csatorna, FTA
Csatornák, Scramble csatornák, HGD csatornák, SD csatornák,
tévécsatornák, rádiócsatornák, szabadkereskedelmi tévécsatornák

Válassza ki ◄ / ► milyen keresési módot szeretne használni:
Műholdas keresés, Multi-SAT Keresés, Vak keresés, TP Keresés,
Multi-TP Keresés

A programkeresés indítása során nyomja meg az OK gombot.
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6.1 GYÁRI ALAPÉRTELMEZETT / PIN-KÓD

A rádióerősítő gyári beállításainak visszaállításához nyomja meg a
távirányító MENU gombját, és a ▲ / ▼ gombokkal navigáljon az INStallation
menüpontra.
Az OK gomb megnyomásával erősítse meg a menüpontot. Most navigáljon
a ▲ / ▼ gombokkal a Gyári alapértékek menüpontig. Az OK gomb
megnyomásával erősítse meg a menüpontot. A távirányító
számbillentyűzetével írja be a jelszót (alapértelmezett jelszó: 0000), és
erősítse meg ezt az OK gombbal. A jelszó bármikor megváltoztatható a
Szülői felügyelet menüpont alatt.

Figyelem *: Az ÖSSZES KIVÁLASZTÁSA esetén az összes SEGNGS,
SAtellitES és PROGRAM törlődik. A készülék az ELSŐ TELEPÍTÉSSEL
indul el és indul újra.



7.1 MENÜSZERKEZET

Menü
Installáció

■ Antenna beállítások
■ Gyors keresés
■ Gyári alapértelmezett
■ USALS beállítás

Csatorna szerkesztés
■ TV csatornák
■ Rádiócsatornák
■ TV Kedvencek
■ Rádió
■ Kedvencek
■ Csatorna rendezése
■ Felhasználói csatornalista

Beállítások
■ Rendszer
■ OSD beállítás
■ Szülői felügyelet
■ IDŐ
■ Kĳelző beállítások
■ STB-ről (névjegy)

Játékok
■ Sudoku
■ Boxman
■ TRANS
■ WhiteBlack
■ Gobang
■ Snake
■ Tetris
■ Hexa

Bővítmények
■ USB
■ Wifi
■ IP Settings
■ Network / hálózat
■ Alkalmazások*

11
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8.1 HIBAELHÁRÍTÁS
Ha bármilyen problémája van ezzel az eszközzel vagy a telepítéssel,
kérjük, olvassa el a "részletes kézikönyv" megfelelő szakaszát (amely
a gyártó webhelyéről tölthető be), és olvassa el a javasolt
megoldásokat az alábbi táblázatban.

Probléma LEHETSÉGES OK JAVASOLTMEGOLDÁS

A készülék nem mutat funkciót

A készülék nincs csatlakoztatva a tápegységhez Ellenőrizze a tápkábelt és a tápcsatlakozóját

Az eszköz nincs bekapcsolva Kapcsolja be a készüléket

"A jel gyenge” Az antenna kábel nincs csatlakoztatva, vagy hibás
Ellenőrizze az antenna csatlakozó vagy a műholdas
rendszer és készülék közötti kábel csatlakozást

Rossz beállítás (konfiguráció a keresésben) Állítsa be a megfelelő paramétereket a keresésben.

Nincs hang A hang kábel nincs megfelelően csatlakoztatva vagy
hibás Ellenőrizze a kapcsolatot és a csatlakoztatott kábelt

A hang le van némítva Nyomja meg a távirányító MUTE gombját, vagy
folytassa a hangerő magasabbra igazítását.

Hibás hang beállítás Válassza ki a megfelelő hangcsatornát a távirányító
AUDIO gombján keresztül.

Hang van, de nincs kép A scart kábel nincs megfelelően csatlakoztatva Ellenőrizze a scart kábelt, és csatlakoztass teljesen

Rádiócsatornát választott A TV/Rádió gombbal váltson visszaa TV-műsorra

Csatorna nem látható A csatorna össze van zavarodva. A kódolt program
karaktere $ jelenik meg az állomás listában.

Ez az eszköz egy szabadkereskedelmi eszköz, és
CSAK szabadonfogható programokat fogad. Cserélje

ki az eszközt.

A PIN-kód nem fogadható el Helytelen PIN-kódot adott meg A mester PIN használata: 9876

A távirányító nem működik

A készülék ki van kapcsolva, vagy nincs áramforrás Kapcsolja be a készüléket, és indítsa el a tápegységet

A távirányító nincs a vevőegység érzékelőjével
összhangban Irányítsa a távirányítót a vevőre ne a TV-re

Az elemek üresek vagy helytelenül vannak
behelyezve

Ellenőrizze, hogy az elemek a megfelelő módon
vannak-e behelyezve a távirányítóba.

A kép leáll, vagy kis dobozokat lát

A jel túl gyenge. Szükség esetén erősítővel erősítse fel a jelet

Az antenna kábel nem megfelelően árnyékolt Cserélje ki az antenna kábelt árnyékolt antenna
kábelre

A csatornák hiányoznak a
programlistából

Időnként előfordul, hogy a programok frekvenciái
megváltoznak

Indítson el egy új transzponder keresést, ha ismeri az
új frekvenciát. Ellenkező esetben kezdjenel új

keresést összeállítani.



13

9.1. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó,

AX TECHNOLOGY Kft . Sp.k.
ul. SzczECIŃSKa 1W
72-003 Good, Lengyelország

kĳelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53 / EU szabványoknak és
más normatív dokumentumoknak.

A teljes megfelelőségi nyilatkozatot honlapunkról töltheti le.

A CE-jelöléssel a gyártó kĳelenti, hogy a termék megfelel az
európai előírások alapvető követelményeinek és
iránymutatásainak.

10.1. SZOLGÁLTATÁSI INFORMÁCIÓK

Tisztelt Ügyfelünk!
Célunk, hogy jó és jó minőségű terméket kapjunk. Az Ön elégedettsége
nagyon fontos számunkra. A készülékkel kapcsolatos problémák esetén
tapasztalataink azt mutatják, hogy sok problémát meg lehet oldani e-
mailben.
Ha problémája van a készülékével, kérjük, forduljon szervizünkhöz.
Szervizünkből megtudhatja a jótállási folyamat pontos eljárását is, ha
valóban be kell küldenie készülékét. Azokért a hibákért, amelyeket
szolgáltatásunk egy soGware frissítéssel orvosol,
díjat számítanak fel. A garancia lejár, ha a garanciális pecsét megszakad.
A termék tényleges megjelenése eltérhet a kézikönyv fényképén és a csomagoláson
megjelölttől. Minden információ garanciális. Nyomtatási hibák és módosítások jogát
fenntartjuk.


